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Özet: Vektörler ve vektörlerle bulaşan hastalıklar; son yıllarda küresel ısınmaya bağlı meydana gelen iklimsel değişiklikler ve azalan kaynaklar, ağaçların yok edilmesi, ilaçlara karşı direnç gelişmesi, patojenlerin genetiklerindeki değişiklikler, kontrolsüz insan ve hayvan hareketleri, sağlıksız kentleşme gibi sebeplerden dolayı tekrar önem kazanmaya
başlamıştır. Yeryüzünde teşhisi yapılan ve sistematikteki yeri belirlenen canlıların %80’den fazlasını arthropoda teşkil
eder. Arthropodlar en önemli vektörlerdir. Medikal ve veteriner öneme sahip arthropodlar; bizzat kan emerek, myiasis’e
yol açarak, alerji, felç ve toksikasyon oluşturarak da konaklarına zarar verebildiği gibi en önemlisi bakteriyel, viral,
paraziter, spiroketal ve riketsiyal birçok hastalığı insan ve hayvanlara naklederler. Zoonotik öneme sahip birçok hastalık
da artropodlar tarafından nakledilir. Bu derlemede dünyada bugüne kadar saptanan vektör arthropoda ve bunların naklettiği çok sayıda infeksiyöz hastalıklarla ilgili kapsamlı genel bilgi verilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Arthropod kaynaklı hastalıklar, vektör arthropodlar

Vectors and Vector-Borne Diseases
Summary: Vectors and vector-borne diseases began to come into question again depends on the reasons like climatic
changes and decreased resources because of global warming, deforestation, drug resistance, genetic changes in
pathogens, uncontrolled human and animal movement and unhealthy urbanization, recently. Arthropods account for
over 80 percent of all known animal species, and they are the most important disease vectors. Arthropods, which have
medical and veterinary importance, may damage their hosts by sucking blood, causing myiasis, allergy, paralysis and
toxication, and also transmit various bacterial, viral, parasitic, spirochetal and rickettsial diseases to human and
animals. Various diseases, which have zoonotic importance are also transmitted by arthropods. In this review, it was
aimed to give extensive information about vector arthropods determined in the world until today and lots of infectious
diseases transmitted by these arthropods.
Key Words: Arthropod-borne diseases, vector arthropods

Giriş
Yeryüzünde teşhisi yapılan ve sistematikteki yeri
belirlenen canlıların %80’den fazlasını arthropoda
teşkil eder. Arthropoda anacının en büyük sınıfını
oluşturan Insecta ise yeryüzünde bilinen canlıların
%50’den (~900.000 tür) fazlasını oluşturur.
İnsektler, ekosistemin fonksiyonlarında özellikle
bitkilerin tozlaşmasında kritik manada polenatör
olarak anahtar rollere sahiptirler (49). Ayrıca pek
çok tür, bizzat kendisi parazit olmanın yanında çok
sayıda bakteriyel, viral, paraziter, riketsiyal ve
spiroketal patojeni bitki, hayvan ve insanlara naklederler (1).
Medikal ve veteriner öneme sahip arthropoda,
vektörlüğün yanında bizzat kan emerek, myiasis’e
yol açarak veya myiasis’e predispozisyon hazırlayarak, alerji, felç ve toksikasyon oluşturarak da
konaklarına zarar verir. Kan emici arthropdlardan
Insecta sınıfında çeşitli Diptera türleri, bitler, pireler, tahtakuruları; Chelicerata anaç bölümünde
akarlar ve keneler parazit, bakteri ve virus orijinli

pek çok patojeni vektör olarak omurgalı bir konaktan diğerine mekanik veya biyolojik olarak naklederler (22). Dünya genelinde, konaklarından kan
emerek beslenen 24.000’den fazla arthropod türü
vardır. Örneğin bu türlerin 9.900’ü Nematocera
[3.500’ü
Culicidae
(sivrisinek),
4.000’i
Ceratopogonidae (1.000’i Clucoides soyunda),
600’ü
Psycodidae,
1.800’ü
Simuliidae
(karasinek=black fly]; 3.022’si Brahycera (3.000’i
Tabanid, 22’si Glossina); 200’ü Cyclorhapha
(Hippoboscidae) olmak üzere 13.122’si Diptera
dizisinde; 500’ü Phthiraptera (Anaplura, bit);
2.500’ü Siphonaptera (Fleas, pire); 7.090’ı tahtakurusu (Reduviidae 7.000, Cimicidae 90); 6’sı akar
(Dermanyssidae 2 tür, Macronyssidae 4 tür) ve
907’si kenedir (Argasidae 186 tür, Ixodidae 720
tür, Nuttallielidae 1 tür) (7, 28, 49).
Vektör kaynaklı hastalıkların meydana gelmesinde, biyotik (konak) ve abiyotik (iklim, ekoloji) faktörler ile konakların immun sistemlerinin durumu
anahtar rolü oynamaktadır (8, 45).
Vektör arthropodlar, infeksiyöz ajanları omurgalı
konaklarına iki şekilde naklederler (18).
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1. Vektör-Aracılı Mekanik Nakil

2. Vektör-Aracılı Biyolojik Nakil

Kan kaynaklı (blood-borne) mekanik nakilde
arthropodun ağız organelleri hipodermik bir enjektör görevi üstlenir ve mikroorganizmler herhangi bir
gelişim veya çoğalma göstermeksizin konağa nakledilir. Bu tip vektörlere en güzel örnek şüphesiz ki
kan emen insektlerdir. Tabanid sinekler, at
infeksiyöz anemisinin (EIA) atlara, tülareminin ise
tavşanlara naklinde mekanik vektör görevi üstlenirler. Hemen tüm tabanidler kan emmeden de yumurta üretebilme yeteneğindedirler. Bu kabiliyetleri
sonucu omurgalılardan kan emmeleri oldukça sınırlıdır ve ağız yapıları gereği oldukça ağrı vericidir. Tabanidler, etkili salivar anastezikten ve
antikoagulanttan yoksun olup kapillar beslenme
yetenekleri yoktur. Dolayısıyla bu sinekler, kesici
ağız organelleri ile parçaladıkları bölgeden sızan
kan ile beslenirler ve sonra başka bir konağa saldırarak aynı işlemi tekrar ederler. Bu esnada yukarıda bahsedilen EIA ve tularemi gibi enfeksiyözleri
sınırlı bir süre içerisinde diğer bir konağa nakledebilirler. Öte yandan HIV (human immunodeficiency
virus) ’in insektlerle mekanik olarak nakli ile ilişkili
olasılıklar toplum içinde tekrar ilgi uyandırmıştır.
Bit, tahtakurusu, sivrisinek, karasinek ve tatarcıklar
tabanidlerden farklı olarak sıklıkla insanlar üzerinden beslenirler. Daha küçüktürler ve tabanidlere
oranla daha az konak değiştirip daha az oranda
beslenme yerini değiştirirler. HIV virusu, frajildir ve
kanda çok düşük titrelerde bulunur ve bilinen
insektlerin hiçbirinde replikasyon göstermez. Bu
şekilde virusun mekanik nakli oldukça uzak gözükmektedir. HIV’ın epidemiyolojisinde, bu virusun
insektlerle nakli mümkün olsa bile önem arz etmediği ortaya konmuştur (19, 39).

En başarılı arthropod kaynaklı parazitler, hayat
sikluslarının bir bölümünü geçirmek zorunda oldukları vektör arthropodaya bağlı olanlar olup, en
büyük desteği vektörlerinden alırlar. Bu parazitlerin
naklinde görev alan vektörler biyolojik vektörlerdir.
Bu destek, 3 farklı şekilde olur. Bunlar; ipropagative nakil, ii- cyclo-developmental nakil ve
iii- cyclo-propagative nakil (18).

Mekanik naklin en yaygın formu göz ve deriye lokalize olan bakteriyel enfeksiyonlarda görülür. Sıklıkla yara ve göz bölgesine yerleşmek isteyen yüz
sineği (Musca autumnalis), ev sineği (Musca
domestica) ve göz sinekleri (Hippelates spp.) bakterilerin (örn. konjuktivite sebep olanlar) bol olduğu
bölgelere yönelir. Bakteriler, bu sineklerin ağız
organelleri ile beslenme esnasında gözyaşı
sekresyonundan veya deri üzerindeki yara veya
kanama odaklarında sekret ve kandan alınır.
Tabanidlere benzer şekilde, bu sinekler de beslenme amacı ile farklı birçok konağa giderler ve bu
bakterilerin dış ortamda tahrip olmadan hızlı bir
şekilde naklini sağlarlar (örn. antrax basili). Diğer
yandan Anaplasma türleri başta keneler (24) olmak üzere kan emen arthropoda ve kontamine
operasyon aletleri ile de mekanik yolla nakledilirler.

Bir artropodun enfekte bir konaktan kan emmesinden sonra, etkenin diğer konaklardan kan emerken
enfektif olabilmesi dış inkubasyon periyodu ile ilişkilidir. Bu periyot birkaç gün, 2 hafta veya daha
uzun olabilir. Genel olarak soğuk veya serin çevre
sıcaklıklarında bu dönem uzunken, yüksek çevre
sıcaklığında ise daha kısadır (18). Bunun tersine iç
inkübasyon periyodu omurgalı konağın vektörden
enfeksiyonu alıp diğer bir vektör için enfektif olduğu süreyi kapsar. Birçok enfeksiyöz hastalıkta iç
inkübasyon periyodu klinik belirtilerin ortaya çıkması ile belirlenir. Bu tanımlama bir çok vektörkaynaklı enfeksiyon için uygun olmayabilir. Çünkü
omurgalı konak, klinik belirtiler ortaya çıkmadan
önce veya görülmeksizin enfektif olabilir (örn. bazı
arboviruslar ve filariosis). Bundan başka malarya
parazitleri klinik belirtiler azalana kadar vektör için
enfektif olmaz (18).
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i) Propagative nakil: Bu formda viruslar,
riketsiyalar, bakteriler ve parazitler vektörde çoğalır, fakat gelişme formu göstermezler. Parazit
populasyonu yüksek düzeylere ulaşana ve tükrük
bezlerine geçene dek bulaşma görülmez (18).
ii) Cyclo-developmental nakil: Bu çeşit nakil, sadece filarial parazitlerin insektlerle nakledilmesinde
görülür. Mikrofilerler kan emme esnasında vektör
tarafından alınır ve diğer bir konağa geçmeden
önce 3. dönem larva haline ulaşır. Burada bir çoğalma söz konusu değildir. Her mikrofiler, L3 dönemine ulaşamaz. Böylece, vektörde canlı kalan
parazit sayısı daima ilk başta alınandan daha azdır
(18).
iii) Cyclo-propagative nakil: Protozoon parazitler
vektörlerinde hem gelişim hem de çoğalma gösterirler. Bu parazitler bulaşmadan önce hem sayıca
artarlar hem de farklı bir gelişim dönemine geçerler. Ancak, bazı protozoon parazitlerin omurgalı
dönemleri de bazen kan nakli veya plasental geçiş
(örn. malarya parazitleri) ya da cinsel ilişki (örn.
Trypanasoma equiperdum ve Tritrichomonas
foetus) ile diğer bir omurgalıya direkt olarak transfer olabilir ve enfeksiyona yol açabilir (18).

Erciyes Üniv Vet Fak Derg 6(1) 53-63, 2009

Patojenler, arthropoda ile ayrıca vertikal veya
horizontal yolla da bulaşırlar (18, 46) (Tablo 1).
1. Vertikal Nakil (vektörden vektöre): Bu yolla
bulaşma; dişi vektörlerin, patojenleri yumurtalarına
ve dolayısıyla sonraki jenerasyonlara nakletmesiyle gerçekleşir. Bu yolla bulaşma, enfekte erkek
arthrpodun spermleriyle enfekte olmayan dişi
arthropodun yumurtalarını döllemesiyle de oluşur.
Ayrıca parazitler ya yaşam sikluslarında olgun
olmayan dönemlerinden yetişkin dönemlerine nakledilebilirler (transstadial, Theileria spp.’nin naklinde olduğu gibi) ya da sadece yumurtaya geçebilirler (transovarial, Babesia spp.’nin naklinde olduğu
gibi) (18, 46).
2. Horizontal Nakil
2.1. Vektörden vektöre nakil
2.1.1. Venereal nakil: Ender görülen bir bulaşma
şekli olup arbovirusların (örn. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virusu) naklinde görülür. Enfekte erkek
sivrisineklerin çiftleşme esnasında dişileri enfekte
etmesiyle bulaşma gerçekleşir. Enfekte dişilerin
ürettiği yumurtalar da transovariyal olarak enfekte
olmuş olurlar (18, 46).
2.1.2. Co-feeding: Son yıllarda rapor edilen bir
başka vektörden vektöre nakil metodu ise cofeedingdir. Bu bulaşmada en az iki veya daha fazla sayıda kenenin bir konak üzerinde kan emmeleri
esnasında,
enfekte
kenelerin
tükrük
sekresyonlarıyla enfekte olmayan kenelere patojenlerin nakletmeleridir (18, 46).
2.2. Vektörden omurgalı konağa nakil
2.2.1. Salivarian bulaşma: Patojenlerin vektör
arthoropodlarla nakledilmesinde en sık görülen ve
en etkili yoldur. Bu tür nakil, artropodların kan emmeleri
esnasında
patojenleri
tükürük
sekresyonlarıyla omurgalılara nakletmesidir (bazı
Trypanosoma spp.’nin Glossina sinekleriyle,
Plasmodium spp.’nin Anopheles türü sivrisineklerle, Babesia spp. ve Theileria spp.’nin vektör kene
türleri ile naklinde olduğu gibi). Bu tip bulaşma,
gelişmelerini
artropodların
bağırsak
veya
hemoselinde tamamlayan parazitler için mümkün
değildir (18, 46).
2.2.2. Stercorarian bulaşma: Bazı parazitler (T.
cruzi, Rickettssia typhi) artropodların dışkılarıyla
konağa nakledilebilirler. Vektör arthropodanın dışkısıyla atılan parazitler, vektörün omurgalı konağından kan emmek için deride açtığı deliğe dışkısını bırakmasıyla (Reduviid tahta kuruların T. cruzi’yi
nakletmesi gibi) veya vektör dışkısıyla atılan pato-
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jenin konağın gözlerini ovalamaları vasıtasıyla
kendileri tarafından oluşturulur (R. typhi’nin naklinde olduğu gibi) (18, 46).
2.2.3.
Regurgitasyon:
Bazı
patojenler
(Leishmania ve Yersinia), vektör artropodanın
omurgalı konağından kan emmeleri esnasında,
sindirim kanalındaki patojenleri kusmasıyla nakledilirler (tatarcıkların leismaniosis etkenlerini ve
pirelerin veba etkeni Yersinia pestis’i nakletmesi
gibi).
2.2.4. Patojenlerin pasif yolla nakli: Bir kısım
bakteri (örn. Rickettsia recurrentis), arthropodların
(örn. vücut bitleri) konaklarında oluşturdukları
irritasyon ve şiddetli kaşımaya bağlı olarak oluşan
portantreler vasıtasıyla omurgalı konağa pasif şekilde nakledilebilir. Ayrıca konağın doğal göz ovalama refleksi de parazitlerin bulaşmasının bir başka yoludur. Chagas hastalığının (T. cruzi) erken
dönemdeki karakteristik semptomu “Eye of Romana” bu tip bulaşmaya bir örnektir. Öte yandan bazı
parazitler (örn. 3. dönem filarial larvalar) vektör
arthropodanın omurgalı konağında beslenme esnasında açtığı delikten konağa pasif olarak girebilirler (18, 46).
2.2.5. Patojenlerin aktif yolla nakli: Çoğu filarial
parazitlerin nakli, vektörün kan emme esnasında
olmaktadır. Ancak bu nakil, tükürüğün enjeksiyonu
ile olmayıp, L3’ün vektörün ağız organellerine göçü ve oradan serbest kalıp, vektörün kan emme
esnasında açtığı delikten yılanvari hareketle kıvrılarak omurgalı konağa aktif olarak girmesiyle olur
(18, 46).
2.2.6. Vektörün yutulması: Hayvanlar vücutlarını
yalayarak tımar etmeleri ve/veya artrhopodu ağız
yolu ile yakalamalarıyla (örn: köpeğin piresini yakalaması gibi) bazı parazitleri alırlar (Örn. rodentler
reduviid tahta kurularını yutarak T. cruzi; köpekler,
Rhipicephalus sanguineus kenesini yutarak
Hepatozoon canis, Ctenocephalides canis ve
Trichodectes canis’i yutarak Diplydium caninum;
kediler Ctenocephalides felis’i yutarak D. caninum
ile enfekte olurlar) (18, 46).
Vektör Arthropodlar Tarafından Nakledilen
Patojenler
Vektör arthropodlar, bakteriyel, viral, paraziter,
spiroketal ve riketsiyal birçok hastalığı insan ve
hayvanlara naklederler (Tablo 2).
Arboviruslar
(arthropoda
ile
nakledilen
virusler): En az 5 farklı familyadaki (Togaviridae,
Flaviviridae,
Bunyaviridae,
Reoviridae,
Rhabdoviridae) viruslar, artropodlar tarafından
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Tablo 1. Vektör arthropoda ile patojenlerin nakil yolları.
Genel bulaşma yolu

Spesifik bulaşma yolu

Patojen/Vektör

Vertikal

Transovarial

Babesia bigemina / kene

Vertikal

Transstadial

Theileria spp, Borrelia burgdorferil / kene

Horizontal

Venereal

La crosse virusu / sivrisinek

Horizontal

Co-feeding

Borrelia burgdorferi / kene

Horizontal

Salivarian

Plasmodium spp. / sivrisinek

Horizontal

Stercorarian

Trypanasoma cruzi / tahta kurusu

Horizontal

Regurgitasyon

Yersinia pestis / pire

Horizontal

Pasif nakil

Borrelia recurrentis / bit

Horizontal

Aktif nakil

Onchocerca spp. / kara sinek

Horizontal

Yutulan vektör bulaşması

Dipylidium caninum / pire

nakledilir. Bunlar “arthropod-borne viruslar veya
arboviruslar” olarak bilinirler. Arboviruslar, omurgalıları
enfekte
etmekte
olup
hematofagoz
artropodlar tarafından nakledilmektedirler. Günümüzde 500’ün üzerinde arbovirus bilinmekte olup
bunlardan yaklaşık 100 tanesi insan ve evcil hayvanlarda hastalık meydana getirir. Omurgalılarda
genellikle ateşli, kanamalı ve nöropatik etkiler bırakırlar. Bu viruslar konağa nakledildikten sonra akut
enfeksiyona yol açarlar ve genellikle konakta uzun
süreli immunite meydana gelir. Arboviruslar biyolojik olarak; sivrisinekler, culicoidesler, tatarcıklar ve
keneler tarafından nakledilirler. Viruslar, vektör
arthropodun bünyesinde viral replikasyonu ve
diseminasyonu takiben enfekte artropodun omurgalı konak üzerinde kan emmesi esnasında tükürük salgısıyla nakledilirler. İnsanlardaki bütün
arboviral hastalıklar (dengue fever hariç) normalde
insan olmayan konaklarda siklus göstermekte olup
bazen insan-sivrisinek-insan arasında arboviral
epidemiler oluşabilmektedir (yellow fever) (14, 40,
42, 55).
Rickettsia: Bakteri ve virus arasında değerlendirilen bu mikroorganizmler, zorunlu parazitler olup
insanın da içinde bulunduğu omurgalı konaklara
akar, pire, bit ve kene gibi hematofagoz
artropodların kan emmeleri esnasında tükürük
salgılarıyla nakledilirler. Coxiella, Rickettsia,
Anaplasma ve Orientia genusundaki türler, insanlar için önemlidir. Rickettsia ve Orientia
genusundaki türler, antijenik ve klinik özelliklerine
56

göre 3 gruba ayrılır:1- Spotted fever, 2-Tifus, 3Scrub tifus. İnsanlarda görülen bütün riketsiyal
hastalıklar zoonotik karakterlidir (9, 37).
Bakteriler: İnsan ve hayvanlarda sınırlı sayıda
bakteriyel hastalık vektör arthropodlar tarafından
nakledilir. Bu hastalıkların bazıları mekanik olarak
kan emen arthropodların ağız parçalarıyla ya da
yaralara ve göze konan sineklerle nakledilir. Kan
emen arthropodlar tarafından biyolojik olarak nakledilen bakteriyel hastalıklar (flea-borne plaguebacililouse-veba ve tick-borne Borrelia spiroketleriLyme
Hastalığı)
zoonotik
karakterlidir.
Arthropodlardan konaklara nakil enfekte tükürük
salgıları veya regurgutasyonla olmaktadır (23, 30).
Protozoonlar: Flagellatalar (Trypanasoma spp. ve
Leishmania spp.) ve kana yerleşen Myzozoa anacındaki türler (Babesia spp., Theileria spp.,
Leucocytozoon spp., Plasmodium spp.) gelişmelerini tamamlamak amacıyla vektör olarak veya son
konak olarak artropodları kullanırlar. Bunlar, insanlarda en yaygın ve en ciddi artropod kaynaklı hastalıklara (malarya, trypanasomiasis, leishmaniasis)
yol açarlar. Tek hücreli hayvanlar olmalarına rağmen çok karışık hayat siklusuna sahiptirler. Bu
protozoonlar
insektlerin
bağırsaklarında
replikasyona ve transformasyona uğrar ve daha
sonra tükürük bezlerine giderler. Farklı olarak T.
cruzi konak derisine fekal kontaminasyonla nakledilir. İnsanda görülen birçok protozoal enfeksiyonlar zoonotiktir. Bu hastalıkların yayılmasını önle-
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mek amacıyla en sık kullanılan metot vektör kontrolüdür (41, 51, 67).
Helmintler: Yaklaşık 50’ye yakın filaria türü insanların ve evcil hayvanların lenf ve dolaşım sistemini
enfekte eder. Bütün hepsi (Dipetalonema spp.
hariç) kan emen sinekler tarafından nakledilirler.
Bu parazitler, vektör artropodlarda son konak için
enfektif L3 dönemine gelişirler ancak sayıca bir
artış söz konusu değildir. Bu filariaların, konağın
dolaşım sistemindeki hareketli embriyonik safhalarına mikrofiler (L1) denir. Mikrofilerler kan emen
vektör arthropodlar tarafından alınır ve vektörde
enfektif L3 safhasına geçer. Vektör sineğin beyin
ve ağız parçalarına göç eden L3’ler, vektörün konağından kan emme esnasında nakledilirler. Kronik hastalık oluşturmakla beraber genellikle ölümcül değildirler (10, 38).
Artropodlar, omurgalıların evrimlerinden milyonlarca yıl önce de mevcuttu. Helmintler, protozoonlar
ve bakteriler de eski bir tarihe sahiptir (60). Kan
emen artropodların bu parazitleri ne zaman ve
nasıl konaklara naklettikleri tam olarak açıklığa
kavuşmamıştır. Vahşi hayvanların ve habitatlarının
yok
edilmesi,
bunun
beraberinde
insan
populasyonunun giderek büyümesi kuşkusuz ki
vektör insektlerin konaktan beslenme alışkanlıklarında değişikliklere yol açmıştır. Yaklaşık 40.000
yıl önce tarımsal toplulukların gelişmesi ve 14.000
yıl önce vahşi hayvanların evcilleştirilmesi, bugün
insanoğlunun mücadele ettiği hastalık etkenlerinin
gelişimine etki etmiştir (5, 17). Görünen o ki, birçok
eski dünya paraziti yenidünyaya da adapte olmuştur. Bunun yanında bu parazitlerin yenidünyaya
adapte olmaları esnasında parazitlerin genetik
yapılarında da değişiklikler meydana gelmiştir. Bu
durum halen devam etmekte ve halen daha yeni
patojenler ve vektörler dünyanın farklı bölgelerinde
keşfedilmeye devam etmektedir. Buna en güzel
örnek 1999’da New York City’de patlak veren Batı
Nil Virusu vakasıdır. Bu virusun Amerika Birleşik
Devletleri’nde görülmesi halen esrarını korumaktadır. Benzer şekilde Amerika kıtasına özgü kabul
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edilen Yeni Dünya Vida Kurdu Sineği (New World
Screw Worm) olarak da bilinen Cochliomyia
hominivorax’ın Kuzey Afrika’da özellikle de Libya’da (20, 25) görülmesi, insan ve hayvanlarda ölümcül myiasis olgularına yol açması da anlaşılamamıştır. Bu parazit ve patojenlerin genomik yapılarının son yıllarda sekanslanmasıyla patojen ve parazitlerin orijinleri ve coğrafik olarak farklı bölgelerdeki suşlar arasındaki akrabalıklar hakkında bilgiler
elde edilmektedir (21).
Dünyada bugüne kadar saptanan vektör
arthropoda ve bunların naklettiği çok sayıda
infeksiyöz hastalık ve bunların ajanları ile ilgili kapsamlı genel bilgi yukarıda verilmiştir. Bunlardan
bazıları, subtropikal iklim kuşağında yer alan Türkiye’nin bütün coğrafik bölgelerinde hüküm sürerek,
insan ve çeşitli evcil hayvanlarda hastalık yapmakta ve büyük ekonomik kayıplara yol açmaktadır.
Türkiye’de insanlarda sıtma (6, 35), şark çıbanı
(53, 64), Kırım-Kongo kanamalı ateşi (43, 59),
lyme (29, 36) ve tülaremi (2, 15); evcil hayvanlarda, infeksiyöz at anemisi (11, 61), akabane (12,
50), mavidil (62, 66), anaplasmosis (16, 27, 44),
ehrlichiosis (57, 58), babesiosis (3, 31-33, 47, 56),
theileriosis (4, 34, 48), dirofilariosis (52, 63),
parafilariasis (54) ve habronemiasis (13) gibi hastalıklar ve bunların vektörleri görülmektedir.
Son yıllarda ekolojik dengelerin değişmesi, tarım
alanlarının terk edilmesi, doğal alanların tarıma
açılması, doğaya tavşan salınması, su taşkınlarının önlenmesi, yayla yasağı, av yasağı, tarlaların
işlenmemesi, kırsal hayattan şehirlere göç, sağlıksız kentleşme, yırtıcı hayvanların öldürülmesi, çiftlik hayvanlarının sayısındaki dramatik düşüşüne
karşın yaban hayatının güçlenmesi ve küresel ısınma kene sayısında önemli artışa (26); fizibilitesiz
gölet ve baraj inşası, nehir yataklarının değiştirilmesi, bataklık ve sazlıkların kurutulması, plansız
ve gelişigüzel yoğun yapılaşma, piknik kültüründeki değişiklik, tarımda vahşi sulama, yerel yöneticilerin bilimsel metottan yoksun, bilinçsiz vektör mücadelesi ise Orta Kızılırmak Havzasında Karasinek
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(Black fly, Simulium) populasyonunda felaket boyutuna ulaşan artışta olduğu (65) gibi sinek
populasyonunda artışa yol açmıştır.
Sonuç olarak doğada yapılacak baraj, gölet ve
benzeri inşaatlardan önce hazırlanan Çevresel
Etki Değerlendirme çalışmalarında, öncelikle ekosistemi oluşturan bitki ve hayvan türlerinin tespit
edilmesi ve böylece ekosistem değişikliğine bağlı
olarak doğabilecek potansiyel risklere karşı önceden teknik analiz ve simulasyon çalışmalarının
yapılmasının yararlı olacağı kanaatine varılmıştır.
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